
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31.01.2022 via Zoom 

Referat nr. 348 
 
Deltagere: 
Niels Peter Konnerup NPK  
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
Torsten G. Christensen TC 
Kent Budolfsen KB  
Hanne Bæk Nielsen HBN  
Else Buchhave EKB  
 
Susanne Andersen SA   
 
Suppleanter: 
Tina Skinbjerg TSJ  
Tom Samson TS   

 
 
 

1. Nyt fra formanden – Der arbejdes i de forskellige udvalg på at få en golfsæson 2022 tilrettelagt. 
Baneudvalg og greenkeepere har brugt de kolde måneder å justeringer og vedligehold af bane og 
materiel. Jeg glæder mig til vi atter kan komme på ”sommergræs” og nyde hele vores dejlige bane. 
 

2. Økonomi – Årsregnskabet for 2021 er nu revideret af vore revisorer, og vil kunne læses på 
hjemmesiden i nærmeste fremtid. 2021 blev atter et år med et fint resultat, og med besøg af 3776 
greenfeegæster som har kunnet glæde sig over vor flotte bane. Tak til alle de frivillige som hjælper 
med store og små opgaver, og som gør, at vi kan fremlægge så flot et årsregnskab. 
 

3. Generalforsamlingen 2022 – i år ser det ud til at kunne lykkedes med at afholde generalforsamlingen 
i klubhuset 28.02 kl.19.00 – indkaldelse udsendes i nærmeste fremtid. 

 
4. Kort nyt fra udvalgene – Turneringsudvalg-   turneringskalenderen for 2022 klar. Husudvalg – som 

alle sikkert ved, er der altid noget at lave ved gamle huse. Noget normalt slid, andet pludselig 
opstået skade. Under et kraftigt blæsevejr kort før jul knækkede et træ og faldt ned over et af 
bagrummene. Greenkeeperne fik hurtigt ryddet op, men det viste sig, at der var slået hul i en 
tagplade. Heldigvis var en af vore mange frivillige hurtig til at reparere skaden. Der er blevet en 
utæthed i taget over golfshoppen. Desværre ligger der så meget vand, af og til is, så vi må vente med 
reparation til det bliver tørt. Heldigvis har Poul Erik fundet en midlertidig løsning med en spand 
ophængt under loftet. Baneudvalg - Intet møde afholdt, men alle udvalgsmedlemmer har givet 
tilsagn om at tage endnu er år i udvalget. Alt personale gik på ferie & afspadsering den 16. dec.21. Er 
klar til at vende tilbage omkring 01.03.22. Susanne & Bjørn udviser stor velvillighed og arbejder i 
perioden 1 dag om ugen sammen med de ”frivillige”. Kun enkelte træer ved green på hul 5 og 18 er 
fældet for at give lyst og luft. En del graner bag green hul 13 er væk, og vores nabo i Slejhuset har 
givet tilladelse til at vi også måtte fjerne nogle af hans træer, og det har givet masser af lys. Næste 
projekt: udgåede træer og gråris omkring søen ved hul 10 fjernes. Weekendens storm (Malik) 



medførte af det ene af de 2 højre graner som danner port indtil greenen på hul 18 væltet – det er 
træet i højre side på skråningen – tillige er der væltet et par træer på skråningen bag teested på hul 
11. Desværre kom der rigelige mængder sne ultimo november, som blev liggende på banen i mere 
end 2 uger, hvilket ikke har været til gavn for greens. Nogle af disse er meget hæmmet af 
sneskimmel, og det sammen med dårlige vejrbetingelser i øvrigt har været årsag til at vi har måttet 
nøjes med at spille til vintergreen. 26.03 vil der være arbejdsdag på banen, der udsendes særskilt 
meddelelse Sponsorudvalg - Det går fornuftigt med at gentegne nuværende sponsorer, og enkelte 
nye er også kommet til, så budgettet bliver også i år efterlevet. Begynderudvalg – 31.01 er der 
afholdt møde med Adam for at fastlægge træningsplanen for den kommende sæson. Juniorudvalg – 
intet nyt. 

 
5. Opfølgning på beslutningsreferat fra sidste møde – referatet gennemgået og nye punkter tilføjet 

 
6. Evt. - Næste møde 28.02.22 Generalforsamling 

 
 

 
 

 

Niels P. Konnerup Kristian Kveiborg Lisbeth Christensen 
Formand  Næstformand, Kasserer, Sekretær 
  Husudvalg 
   

   
 

 
 
Hanne Bæk Nielsen Else Buchhave Torsten G. Christensen 
Juniorudvalg  Begynderudvalg Baneudvalgsformand 
    Sponsorudvalg  

  
 
 
 

Kent Budolfsen 
Turneringsudvalg,  
Sportsudvalg 


